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In de hedendaagse media wordt vaak een koppeling gemaakt tussen afbeeldingen van 

modellen en tekstuele verwijzingen. De effecten van deze contextualisering van 

lichaamsafbeeldingen zijn echter tot nog toe niet veelvuldig onderzocht. Dit proefschrift 

beschrijft onderzoek naar de invloed van contextualisering van geïdealiseerde lichamen op 

lichaamsgerelateerde percepties, zoals lichaams(on)tevredenheid. Het doel van dit 

onderzoek is een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een algemeen toepasbaar, 

massamediaal instrument om de negatieve effecten als gevolg van blootstelling aan 

geïdealiseerde lichaamsafbeeldingen tegen te gaan, met name bij adolescente meisjes.  

De Algemene Inleiding (Hoofdstuk 1) beschrijft de wetenschappelijke en 

maatschappelijke achtergrond van het onderzoek in deze dissertatie. Wetenschappelijk 

gezien is de rol van contextualisering onderbelicht in onderzoek naar de media-effecten van 

geïdealiseerde lichaamsafbeeldingen. De resultaten van het vele onderzoek naar dergelijke 

media-effecten op lichaamsbeeld zijn tot nu toe paradoxaal en inconsistent. Veel studies 

benoemen de nadelige effecten van blootstelling aan ideale lichaamsbeelden. Daarentegen 

concludeerden enkele meta-studies dat deze ideale lichaamsbeelden uit de media slechts 

weinig tot geen effect hebben op de lichaamspercepties van vrouwen. Bovendien toonden 

sommige studies zelfs meer positieve lichaamspercepties aan na blootstelling aan 

geïdealiseerde lichamen. Om deze uiteenlopende reacties in het onderzoek naar 

ideaalbeelden te verklaren, stelt deze dissertatie dat de setting waarin een afbeelding staat, 

een belangrijk element is om in acht te nemen. Anders gezegd, de verschillen die zijn 

gevonden met betrekking tot de impact van geïdealiseerde lichaamsafbeeldingen, kunnen 

afhankelijk zijn van de context waarin de afbeelding is geplaatst, bijvoorbeeld vergezeld door 

teksten	   of	   door	   feedback	   van	   leeftijdsgenoten	   (‘peers’). Bovendien hebben slechts enkele 

studies onderzocht hoe massamedia kunnen worden ingezet om de nadelige effecten van 

blootstelling aan ideale lichamen bij te sturen. Wij stellen dat het gebruik van 

contextualisering van afbeeldingen in de media door tekstuele boodschappen, zoals labels en 

(peer) feedback, kan fungeren als een middel om de effecten van blootstelling aan 

ideaalbeelden te sturen. Dit motiveerde ons tot het formuleren van het Negotiated Media 

Effects Model.   

 Het Negotiated Media Effects Model voorspelt twee hoofdeffecten op de 

lichaamspercepties van de ontvangers als gevolg van blootstelling aan afbeeldingen van 

ideale lichamen in een specifieke context. Als eerste veronderstellen we dat de ongewenste 

effecten van blootstelling aan ideale lichamen kunnen worden tegengegaan door de eigenlijke 

gewichtsstatus van de geïdealiseerde mediamodellen naar voren te brengen: Een zogenaamd 

counteracting effect (‘tegenwerkend	   effect’)	   treedt	   op	   wanneer	   de	   ideaal-dunne 

lichaamsafbeeldingen	   als	   ‘ondergewicht’	   of	   ‘extreem	   dun’	  worden	   bestempeld.	   Ten	   tweede	  
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veronderstellen we dat het	  presenteren	  van	   ideaal	   gevormde	   lichamen	  als	   zijnde	   ‘normaal’	  

leidt tot een toename in negatieve responses, zoals meer lichaamsontevredenheid: Een 

zogenaamd normalization effect (‘normalisatie-effect’)	   volgt.	   Tot	   slot	   nemen	  we	   de	   rol	   van	  

individuele verschillen, zoals zelfvertrouwen en appearance schematicity (de mate waarin 

belang en betekenis hecht aan het uiterlijk), in acht naast de contextualisering om zo verdere 

variatie in media-effecten van blootstelling aan geïdealiseerde lichaamsafbeeldingen te 

kunnen verklaren. Het feit dat het gebruik van verplichte labels of disclaimer informatie bij 

mediamodellen internationaal ter discussie staat, benadrukt de maatschappelijke relevantie 

van ons onderzoek. Bovendien beoogt het huidige onderzoek bestaande interventies op het 

gebied van mediageletterdheid aan te vullen, en de ontwikkeling van kosteneffectieve en 

uniform toepasbare massamediale instrumenten te onderbouwen, om zo de ongewenste 

effecten van blootstelling aan het ideale lichaam tegen te gaan.  

Dit proefschrift omvat vijf empirische studies die de effecten van het contextualiseren 

van ideale lichaamsafbeeldingen testen. Hoofdstuk 2 beschrijft de eerste studie die tekstuele 

labels gebruikt om de counteracting en normalization effecten vast te stellen. Op basis van 

zogenaamde counter-advertising (‘contra-reclame’)	   principes,	   die	   ook	   worden	   gebruikt	   in	  

andere gezondheids-settings,	   zijn	   specifieke	   ‘gewicht’-informatielabels gecombineerd met 

mediamodellen met diverse lichaamsformaten. Zo testten wij de effecten op de 

lichaamspercepties van (pre)adolescente meisjes (N = 184) en op de mate waarin ze zichzelf 

vergelijken met mediamodellen. Daarnaast onderzocht deze studie de lichaamspercepties in 

drie verschillende leeftijdscategorieën (9-10, 12-13 en 15-16 jaar). Over het algemeen 

ondersteunen de resultaten de counteracting veronderstelling: Meisjes vertoonden minder 

lichaamsontevredenheid en minder vergelijking met mediamodellen wanneer ultradunne 

mediamodellen	   feitelijk	   werden	   gelabeld	   als	   het	   hebben	   van	   ‘ondergewicht’,	   dan	   wanneer	  

dergelijke	   ultradunne	   modellen	   als	   ‘normaal	   gewicht’	   werden	   bestempeld.	   Bovendien	  

ondersteunen de resultaten ook de normalization aanname. Dat wil zeggen, het koppelen van 

ultradunne	   mediamodellen	   met	   een	   ‘normaal	   gewicht’-label riep negatievere 

lichaamspercepties op, en een hogere mate van vergelijking met mediamodellen, dan 

wanneer dunne modellen of modellen met een normaal gewicht tegelijkertijd met een 

‘normaal	  gewicht’-label werden getoond. Zoals verwacht bleken er ook leeftijdsverschillen te 

bestaan zodanig dat adolescente meisjes (12-13 en 14-15 jaar) meer negatieve 

lichaamspercepties en meer sociale vergelijking met mediamodellen aangaven dan de pre-

adolescenten (9-10 jaar) . 

De studie in Hoofdstuk 3 ging verder door op het testen van het counteracting effect 

van tekstuele boodschappen in combinatie met mediamodellen met diverse 

lichaamsgewichten op lichaamsgerelateerde percepties en psychosociale reacties bij 
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adolescente meisjes (N = 178). Op basis van de theoretische principes van counter-advertising 

en reactance, zijn in dit onderzoek de informatielabels afgezet tegen waarschuwingslabels 

(en tegen alleen afbeeldingen zonder tekst).  Voor dit onderzoek hebben we magazine covers 

ontwikkeld die de mediamodellen en de experimentele teksten als een geïntegreerd geheel 

kunnen tonen. Daarnaast hebben we de mate van zelfvertrouwen meegenomen als 

moderator om de effecten verder te differentiëren op basis van individuele predisposities. De 

resultaten bevestigden opnieuw een counteracting effect van informatielabels die zijn 

geplaatst bij mediamodellen met een ideaal dun lichaam, met name bij meisjes met een lager 

zelfvertrouwen. Bij hen riepen eenvoudige informatielabels, die het ondergewicht van 

(ultra)dunne modellen bevestigden, een lagere mate van lichaamsontevredenheid en 

geobjectiveerd lichaamsbewustzijn op in vergelijking met waarschuwingslabels of 

afbeeldingen zonder tekst. De bevindingen toonden echter een ander patroon voor 

lichaamsvergelijking: Meisjes met een lager zelfvertrouwen vertoonden minder 

lichaamsvergelijking met mediamodellen bij het zien van zowel informatielabels als 

waarschuwingslabels geplaatst bij mediamodellen met een normaal gewicht (in vergelijking 

tot alleen de afbeeldingen zonder tekst). Blijkbaar heeft het labelen van het gewicht van 

mediamodellen een andere impact op lichaamsontevredenheid en geobjectiveerd 

lichaamsbewustzijn, dan op lichaamsvergelijking. Al met al is het combineren van 

geïdealiseerde lichaamsafbeeldingen met informatielabels het meest effectief voor het 

tegengaan van negatieve lichaamspercepties, terwijl waarschuwingsteksten ineffectief 

bleken. Daarnaast benadrukken de uitkomsten het belang van het includeren van 

zelfvertrouwen als factor om verdere individuele verschillen te verklaren.  

De studie in Hoofdstuk 4 bouwt voort op de vorige studies door peer-invloed (hier: de 

invloed van leeftijdsgenoten) op te nemen in de contextualisering van geïdealiseerde 

lichaamsafbeeldingen. Om de verwachte counteracting en normalization effecten op 

lichaamspercepties en psychosociale uitkomsten te testen, zijn in dit geval de tekstuele 

gewicht-labels weergegeven als feedback van peers op het lichaamsgewicht van 

mediamodellen. In dit onderzoek zagen adolescente meisjes (N = 216) screenshots van 

YouTube die systematische variaties in peer commentaar en afbeeldingen van mediamodellen 

bevatten. De studie maakte verder onderscheid tussen meisjes die een hogere of lagere mate 

van appearance schematicity hebben. In tegenstelling tot counteracting en normalization 

effecten, suggereerden de resultaten een idealization effect	   (‘idealisatie-effect’)	   wanneer	  

ultradunne	  modellen	  werden	   aangemerkt	   als	   ‘slechts	   een	  paar	   kilo	   ondergewicht’.	   In	  meer	  

detail geldt dat commentaren van peers, die extreem dunne modellen bestempelden als zijnde 

‘3	   kilo	   ondergewicht’,	   de	   hoogste	   mate	   van	   lichaamsontevredenheid	   en	   geobjectiveerd	  

lichaamsbewustzijn opriepen. Blijkbaar worden ideaal-dunne lichamen van mediamodellen 
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verder geïdealiseerd wanneer peers deze	  lichamen	  als	  ‘ietwat	  ondergewicht’	  beoordelen,	  wat	  

resulteert in meer negatieve lichaamspercepties als er geen effectieve manieren worden 

aangeboden om zelf een dergelijk ideaal lichaam te behalen. Bovendien geldt het idealization 

effect op geobjectiveerd lichaamsbewustzijn vooral voor meisjes met een hogere mate van 

appearance schematicity. Dit benadrukt het belang van appearance schematicity als 

individuele predispositie factor.  

 Om de counteracting en idealization effecten in meer detail te onderzoeken, bevatte 

de studie in Hoofdstuk 5 een variatie in het labelen van mediamodellen door verschillende 

motieven	   voor	   ‘zelf	   versus	   mediamodel’-lichaamsvergelijkingen op te roepen bij 

jongvolwassenen (18-25 jaar, mannen en vrouwen, N = 150). In een experimenteel design 

zijn op magazine covers geïdealiseerde modellen gecombineerd met headlines, die 

lichaamsvergelijking met mediamodellen opriepen om redenen van zelfverbetering of 

zelfevaluatie. Op deze manier werd de impact van deze verschillende motieven voor sociale 

vergelijking getest op de lichaamstevredenheid van jongvolwassenen. Zoals verwacht 

toonden de resultaten aan dat de headlines die aanzetten tot zelfverbetering de 

lichaamstevredenheid verhoogden (in vergelijking tot lichaamsirrelevante controle headlines 

en baseline metingen van lichaamstevredenheid). Deze bevinding is in lijn met het verwachte 

counteracting effect van het contextualiseren van geïdealiseerde lichaamsbeelden, 

resulterend in verminderd negatieve lichaamspercepties. In dit geval vonden we zelfs een 

toename in de lichaamstevredenheid. In tegenstelling tot de idealization verwachting, heeft 

het oproepen van zelfevaluatie niet de lichaamstevredenheid verder verminderd. 

 Hoofdstuk 6 beschrijft een studie die het counteracting principe van het tekstueel 

contextualiseren en labelen van het lichaamsgewicht van mediamodellen in een real-life 

interventie	   toepast.	   In	   dit	   onderzoek	   is	   een	   prototype	   ‘body	   image’-app voor mobiele 

apparaten geëvalueerd met betrekking tot het causale effect op de lichaamspercepties van 

adolescente meisjes (een summatieve evaluatie) en de waardering van de app-ontwerp (een 

formatieve evaluatie; N = 206). In dit geval werden de geïdealiseerde lichaamsafbeeldingen 

gecombineerd met lichaamsrelevante quizvragen over het gewicht van de mediamodellen. 

Deze lichaamsrelevante app-versie werd vergeleken met een andere app-versie die 

lichaamsirrelevante quizvragen bevatte. Uit de resultaten bleek dat het verstrekken van 

positieve	  prikkels	  door	  middel	  van	  tekstuele	  feedback	  dat	  ‘het	  juiste	  antwoord	  is	  gegeven’	  het	  

zelfvertrouwen van adolescente meisjes verhoogde. Dit effect was onafhankelijk van de app-

versie. Een dergelijke bevinding geeft aan dat het aanbieden van positieve prikkels 

aanvullend op het zien van geïdealiseerde lichaamsafbeeldingen kan beschermen tegen de 

negatieve effecten als het gaat om zelfvertrouwen. Daarentegen had het correct informeren 

over het gewicht van de afgebeelde mediamodellen geen invloed op de 
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lichaamstevredenheid. De adolescente meisjes waardeerden beide app-versies evenveel op 

het gebied van aantrekkelijkheid, het creëren van betrokkenheid, en gebruiksintenties. 

Daarnaast zagen zij de lichaamsrelevante app als informatiever en met meer leerpotentieel 

dan de lichaamsirrelevante app, maar ook als minder duidelijk en aangenaam. Deze laatste 

uitkomst kan mogelijk voortvloeien uit de hoge cognitieve capaciteit die is vereist voor het 

verwerken van nieuwe en onbekende gegevens. Al met al informeren de resultaten van deze 

studie	   de	   toekomstige	   ontwikkeling	   en	   implementatie	   van	   een	   ‘body	   image’-app om de 

negatieve effecten van blootstelling aan ideale lichamen tegen te gaan. De meisjes gaven 

bijvoorbeeld aan dat het gebruik van avatars, interactiviteit, persoonlijke aspecten, en op 

maat	   gemaakte	   boodschappen	   (‘speciaal	   voor	   meisjes’)	   belangrijke	   aspecten zijn voor het 

toekomstige gebruik en de effectiviteit van een dergelijke app.  

Dit proefschrift eindigt met een Algemene Discussie (Hoofdstuk 7) waarin de 

wetenschappelijke en praktische implicaties van onze bevindingen staan besproken, evenals 

de sterktes en beperkingen van de huidige studies, en aanbevelingen voor toekomstig 

onderzoek. Uit ons onderzoek kunnen we in het algemeen concluderen dat contextualisering 

en geïdealiseerde lichaamsafbeeldingen een wisselwerking hebben in het beïnvloeden van 

lichaamspercepties van adolescente meisjes en jongvolwassenen. Dergelijke effecten werden 

verwacht op basis van het Negotiated Media Effects Model en de uitkomsten van het 

onderzoek bevestigden de counteracting en normalization aannames. Dat wil zeggen, 

eenvoudige informatielabels over het gewicht van mediamodellen gaan de ongewenste 

effecten van het in de media veel voorkomende dunne lichaamsideaal tegen (het 

counteracting effect). Het geven van informatie (in plaats van een waarschuwing) over het 

daadwerkelijke gewicht van ideaal-dunne mediamodellen verminderd negatieve 

lichaamspercepties bij adolescente meisjes. Bovendien verhoogden korte tekstuele 

boodschappen met strategieën om het lichaam te verbeteren zelfs de lichaamstevredenheid 

bij jongvolwassenen. Daarnaast gaven de resultaten empirisch bewijs voor het normalization 

effect: het labelen van ideaal-dunne	   modellen	   als	   ‘normaal’	   roept	   negatievere	  

lichaamspercepties op, terwijl het standaardiseren van modellen met een meer gemiddeld 

gewicht als zijnde ‘normaal’	  dergelijke	  reacties	  lijkt	  te	  verminderen.	  	   

Onze bevindingen hebben ook andere implicaties voor het Negotiated Media Effects 

Model. Ten eerste lieten de resultaten ook een idealization effect zien. Dat wil zeggen dat 

bepaalde contextualiserende berichten de idealisatie van ideaal-gevormde lichamen, zoals we 

deze zien in de media, kunnen versterken. Specifieker gezegd: Als peers ultradunne 

mediamodellen	  als	   ‘ietwat	  ondergewicht’	  becommentariëren,	   kan	  dit	  het	   ideale	   lichaam	  als	  

zijnde binnen bereik presenteren, terwijl geen effectieve manieren worden aangeboden over 

hoe een dergelijk ideaal lichaam kan worden behaald. Als gevolg hiervan ervaren adolescente 
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meisjes negatievere gevoelens ten aanzien van hun lichaam. Ten tweede kunnen we uit de 

resultaten ook concluderen dat de effectiviteit van de contextualisering afhankelijk is van de 

specifieke inhoud en de voorgestelde bron van de berichten. Ten derde toonden de 

bevindingen het belang aan om rekening te houden met de individuele predisposities om te 

verklaren wie het meest beïnvloed zal zijn door het contextualiseren van geïdealiseerde 

lichaamsafbeeldingen. In ons onderzoek golden de effecten van contextualisering met name 

voor personen die kwetsbaar zijn in termen van een lager zelfvertrouwen of een hogere mate 

van appearance schematicity. Al met al hebben we op basis van de onderzoeksuitkomsten het 

Negotiated Media Effects Model als volgt gewijzigd: (1) een idealization verwachting is 

toegevoegd aan de counteracting en normalization aannames, (2) de inhoud en de bron zijn 

onderscheiden binnen de contextualiserende berichten, en (3) individuele verschillen zijn 

opgenomen als moderator van de effecten van contextualisering.   

 De implicaties van de onderzoeksuitkomsten in dit proefschrift, en de 

daaropvolgende aanpassingen in het Negotiated Media Effects Model, geven verschillende 

richtingen aan voor toekomstig onderzoek. Zo raden wij replicatiestudies aan om de 

counteracting, normalization, en idealization effecten zoals voorgesteld in het Negotiated 

Media Effects Model verder te bevestigen. Bovendien kan de inhoud van het bericht worden 

verfijnd door marketing principes en persuasieve strategieën te integreren, bijvoorbeeld 

door het toepassen van two-sided messaging (dat wil zeggen: een tweezijdige belichting van 

een onderwerp) of door het toevoegen hulpmiddelen voor de interpretatie. Daarnaast kan 

toekomstig onderzoek variëren in de bron van de berichten, bijvoorbeeld door het oordeel 

van expert af te zetten tegen feedback van peers of een meer anonieme zender van de 

boodschap	   zoals	   ‘de	   media’.	   Verder	   kunnen	   de	   effecten	   van	   contextualisering	   worden	  

gesegmenteerd op basis van individuele verschillen en gebruikerskenmerken, zoals 

zelfvertrouwen, leeftijd en Body Mass Index (BMI). Hieraan gerelateerd geldt dat het 

toepassen van segmentatie binnen de gebruikers, en het inzetten van op de gebruiker 

aangepaste boodschappen, de meerwaarde van een strategie zoals tailoring (‘op	   maat	  

maken’)	  van	  boodschappen	  kan	  verkennen.	  Verder	  kan	  toekomstig	  onderzoek	  de	  effecten van 

langdurige blootstelling aan onze voorgestelde interventiemechanismen testen en diverse 

mediasettings vergelijken om de meest optimale effectiviteit van de interventie te 

waarborgen. Als laatste punt raden wij aan dat het implementeren van de contextualisering 

van geïdealiseerde lichaamsafbeeldingen als interventiestrategie wordt begeleid door proces- 

en impactevaluaties. 

 Ten slotte bevat de Algemene Discussie diverse implicaties en aanbevelingen voor 

praktijk en beleid. Ten eerste kunnen onze bevindingen degenen die betrokken zijn bij het 

ontwikkelen en implementeren van real-life preventie-interventies informeren, zoals 
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gezondheidsbevorderaars en interventieontwikkelaars die bij gezondheidsorganisaties 

werken. Onze bevindingen geven aan dat informatielabels en haalbaarheidsinformatie 

effectief kunnen zijn voor lichaamsbeeld-interventies met een massamediale aanpak om zo 

de negatieve media-geïnduceerde lichaamspercepties tegen te gaan en om het bereiken van 

een gezonde lichaamsomvang door een goede levensstijl te begeleiden. De principes van de 

contextualisering kunnen bovendien gemakkelijk en met succes worden geïmplementeerd in 

een applicatie voor mobiele apparaten (i.e., een 'body image'-app). Ten tweede ondersteunen 

onze uitkomsten de media-actoren die hebben aangetoond bereid te zijn 

verantwoordelijkheid nemen om in gezondere lichaamsnormen via hun media te voorzien. 

Bovendien kunnen onze bevindingen hen zelfs overtuigen om onze voorgestelde 

counteracting suggesties in acht te nemen. Ten derde, kan ons onderzoek het politieke debat 

over het gebruik van verplichte labels en disclaimer informatie over digitale aanpassingen 

aan	   foto’s	   van	   modellen	   sturen.	   Dergelijke	   beleidsregels	   worden	   momenteel	   serieus	  

overwogen in verschillende landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Israël en Frankrijk. In 

Nederland heeft het tonen van waarschuwingsteksten, voordat een pro-anorexia website 

geopend werd, de aandacht gekregen in de landelijke politiek. Juridische middelen om 

dergelijke maatregelen te kunnen implementeren lijken momenteel echter te ontbreken. 

Niettemin	   bieden	   onze	   resultaten	   handvatten	   om	   	   de	   onderwerpen	   ‘lichaamsbeeld’	   en	  

‘negatieve	  effecten	  van	  media’	  een	  plek	   te	  geven	  op	  de	  politieke	  agenda,	  wat	  kan	   leiden	  tot	  

verdere ontwikkeling van politieke richtlijnen als drijvende kracht achter de door ons 

voorgestelde interventiestrategieën. Tenslotte kunnen veranderingen in het medialandschap 

en de implementatie van de juiste interventies de media gebruikers zelf positief beïnvloeden. 

Vooral degenen die kwetsbaar zijn voor lichaamsbeeld-gerelateerde problemen kunnen weer 

verder profiteren van de sociale versterking door onder andere peers en ouders, en door 

maatschappelijke discussies over wat wordt beschouwd als een gezonde en normale variatie 

in lichaamsgrootte. 
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